
In de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen is 1Twente afgelopen 
week de Enschedese wijken ingedoken. 
In het kader van ''Ik teken voor 80'' was 
1Twente in Twekkelerveld, Deppenbroek, 
Glanerbrug en Wesselerbrink. Met een 
mobiele studio is er verslag gedaan van 
dé thema’s van de wijk, met de gezichten 
van de wijk. 

Het winkelcentrum, ’t Proathuus 
en het Zonnehuuske als centrale 
ontmoetingsplekken en het gasloos 
maken van de wijk blijken belangrijke 
thema’s in Twekkelerveld te zijn, maar 
het belangrijkste onderwerp blijft de 
armoede in de wijk.

Gerard Stegeman, sinds 74 jaar een 
echte Twekkeler-velder, vertelt over de 
mooie, maar ook minder mooie kanten 
van zijn wijk. Met het oog op de armoede 

uit Stegeman zich kritisch over het 
plaatsen van de armere bewoners in de 
wijk: “Twekkelerveld is in de afgelopen 
decennia gebruikt als een soort 
wegschuifputje. Het is verpauperd.” 

Bovendien is hij ontevreden over de 
politiek: ''Er wordt gezegd dat het allemaal 
wordt opgeknapt, maar daar wachten we 
al twintig jaar op. Er moet een goede mix 
komen tussen armere en rijkere mensen. 
Wat mij betreft ook multicultureel.''

Over zijn wijk zegt de Twekkelervelder: 
''We zijn een dorp.'' Desondanks vindt 
Stegeman dat de saamhorigheid in 
de wijk steeds verder achteruit gaat. 
Volgens hem komt dat onder andere door 
het gebrek aan een echt wijkcentrum. 
Daarnaast is Twekkelerveld volgens 
Stegeman een soort studentenwijk 
geworden: ''Je hebt als buurtbewoner 

geen contact met de studenten. Ze lijden 
natuurlijk hun eigen leventje. Prima, 
maar de wijk groeit daardoor uit elkaar.''

Daarnaast is Stegeman lid van de 
wijkbudgetcommissie, die ondersteund 
financieel de initiatieven om de wijk 
te verfraaien en om saamhorigheid te 
verhogen met bijvoorbeeld straat of 
buurt acties . Op die manier probeert 
hij een steentje bij te dragen aan de 
armoedebestrijding: “We ondersteunen 
initiatieven in de wijk.
 ”
NOOIT MEER HONGER
Een van die projecten dat de verpaupering 
in de wijk te lijf gaat, is het School Lunch 
Team. Initiatiefnemer Fred Philips vult 
met zijn team lunchboxen met een 
boterham, een stukje fruit en wat te 
drinken. Op die manier zorgt het team 
ervoor dat ook de kinderen van ouders 

die het thuis niet zo breed hebben een 
volwaardige lunch krijgen. Voor zeven 
euro in de maand krijgt ieder kind twintig 
lunches per maand.

Bij het ’t Proathuus kun je daarnaast 
terecht voor CD’s, boeken en allerlei 
andere spullen die je gratis op kunt 
halen. Een nobel streven dat vooral 
wordt verwezenlijkt door donaties en 
het harde werk van het vrijwilligersteam. 
Philips heeft het leven bij een 
telefoongigant achter zich heeft gelaten 
om vrijwilligerswerk te gaan doen. ''Hier 
haal ik veel meer voldoening uit. We 
moesten zoveel winst maken en hier 
maak ik geen winst. Ik geef alleen maar 
weg en dat is het mooiste wat er is''.

www.wijkkranttwekkelerveld.nl 
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Renovatie en verduurzaming 
Maanstraat Twekkelerveld van start

1 Twente op bezoek in  
wijk Twekkelerveld

Na zorgvuldige voorbereiding en verhuizing van 
de eerste bewoners, staan we in de startblokken 
om te beginnen met de grootschalige renovatie 
van 176 appartementen in de Enschedese wijk 
Twekkelerveld, aan de Maanstraat, G.J. van 
Heekstraat en Steenbokstraat. Plegt-Vos is de 
realisatie partner voor deze werkzaamheden in de 
komende twee jaar.

ONDERTEKENING
Dinsdag 1 februari ondertekenden beide partijen 
de overeenkomst voor dit project. In de tussentijd 
zijn de voorbereidingen in volle gang. Vanaf 1 april 
is Plegt-Vos duidelijk zichtbaar aanwezig in de 
wijk. Daarvoor worden op verschillende plekken al 
voorbereidende werkzaamheden gedaan.

DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG
Met de renovatie verbeteren we in samenwerking 
met Plegt-Vos de appartementen op het gebied van 
duurzaamheid, geluid en technische conditie. Doel is 
een duurzaam en toekomstbestendige woning voor 
de huurder die zij als prettig en comfortabel ervaren.

WERKZAAMHEDEN
Aan de buitenzijde worden onder andere 
dakpannen, kozijnen, ramen en deuren vervangen 
en gevels geïsoleerd. Verlichting en elektra in 
gemeenschappelijke ruimtes worden vervangen, 
trappenhuizen opgefrist en balkons en gevels 
hersteld. In de woningen worden asbest en 
gasaansluiting verwijderd en de complete elektra 
installatie vervangen.  LEES VERDER > PAG. 3

EN OMGEVING



BOVENDIEN
GRATIS PARKEREN!

KOM NAAR HET GEZELLIGE WINKELCENTRUM 
Twekkelerveld VOOR EEN MIX VAN

BOODSCHAPPEN DOEN EN HORECA. 
LIDL, KEURSLAGER WINKELMAN, ANA DÖNER, MERCURIUS VIS & SUSHI, KAPSTARS, ALBERT HEIJN, BAKKER TEUNIS/LIMBURGIA, 

BEAUTYHOUSE BY TESS, TREKPLEISTER, PRIMERA TEN VERGERT, WIBRA, DIERSPECIALIST TOPPETS, ANA MARKET, DOMINO’S 
PIZZA, EETCAFÉ JERUZALEM, BLOEMSIERKUNST MONDRÉ, SLIJTERIJ-WIJNHANDEL L.A. KOUMANS, DIE GRENZE 

MEDIKAMENTE, CAFETARIA TWEKKELERVELD, CHINEES-INDISCH AFHAALCENTRUM JUMBO EN SHANDRA KLEDINGREPARATIE.

WINKELCENTRUM-TWEKKELERVELD.NL
ZONSTRAAT/G.J. VAN HEEKSTRAAT  ENSCHEDE

CHECK FACEBOOK: TWEKKELERVELD WINKELCENTRUM 
VOOR NIEUWTJES & ACTIES!

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG 

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

ASUS 15,6” NOTEBOOK 
Kwaliteit notebook van Asus met AMD E350 
1,6 Ghz processor, 15,6” Inch breedbeeld LED 
scherm, 4096 Mb werkgeheugen, 320 Gb Hard-
disk. ATI Radeon 512 Mb, WLAN, geheugenkaart- 
lezer en webcam. Window 
7 Home Premium.
MET 2 JAAR PICK-UP
& RETURN GARANTIE

LG 119 CM FULL HD LED TV
Volledig Full HD 1080p LED TV voor een absolute 
stuntprijs!  Ultraplat ontwerp met TrueMotion 
100Hz voor een perfect beeld bij snel bewegende 
beelden. Grote contrast
verhouding, 4 x HDMI,
Simplink en USB 2.0.

SAMSUNG 1400T WASMACHINE 
Volelektronische 1400 toeren wasmachine met 
6 kg. inhoud en RVS trommel. Veel speciale 
wasprogramma’s, timer voor startuitstel en 
 resttijdindicatie. VAN 499.- NU 299.-

BAUKNECHT ONDERBOUW VAATWASSER 
Onderbouw vaatwasser met RVS paneel, deur 
en plint. 3 Temperaturen en 3 programma’s waar-
onder halve belading. Met waterstop en starttijd-
uitstel. VAN 829.- NU STUNTPRIJS 399.-

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

Olieslagweg 82  7521 JE ENSCHEDE 
T: 053 - 435 89 24 / 06 - 55 531 591

Grote Beerstraat 92 - 7521 XL Enschede
Tel. 053 - 7505120 Mob. 06 - 12150899
K.v.K. nr. 08212128

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

Er is weer plek voor de fi tness groep
op maandag en donderdagavond!!!!!!!!!!!!!!!

U kunt zich aanmelden per telefoon of gewoon 
even gezellig langs komen op de praktijk!!!

Tevens is er ook plek voor de senioren gym
elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.00 uur

in speeltuin de Wester.

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden per telefoon
of op de praktijk en anders gewoon

op dinsdagmiddag in de Wester.

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen en bovenal 
een gezond en goed verzekerd 2012 toe!

TELEFOON: 053 - 4787539
WWW.FYSIO-TWEK.NL   E-MAIL: TWEK@KPNPLANET.NL

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

BEL 053 - 481 7800 OF KIJK OP 
WWW.GEZONDVERZEKERD.NL OF U IN AANMERKING KOMT

Boensma ijzerwaren online vuurwerk winkel

uw vuurwerk specialist

G.J. van Heekstraat 101
Tel. 053 - 435 03 73
www.boensma-ijzerwaren.nl

openinGsTiJden
 
29-12-2010 8.30 - 18.00 uur
30 - 12 - 2010 8.30 - 18.00 uur
31 - 12 - 2010 8.30 - zolang de   
  voorraad strekt

nu ook te bestellen via: www.boensma-vuurwerk.nl

uw en Dealer
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Auto Maikel
Zie ook onze website www.automaikel.nl

Schietbaanweg 18 7521 DB Enschede
alle auto’s worden geleverd incl nieuwe APK

inruil en financiering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

vAKANTIE chEqUE KAdO!

Luxe vakantie in 14 verschillende landen voor 4 tot 7 overnachtingen  
voor 2 pers. deze aktie geldt voor de hele maand december.*

* Vraag naar de voorwaarden.

dEcEMbEr KAdO MAANd!

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

Uw bankzaken regelen
wanneer het u uitkomt!
Dat is ons idee.

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

Maak nu een afspraak via rabobank.nl/enschede-haaksbergen
of bel (053) 488 58 85

Rabobank. Een bank met ideeën.

Nu elke werkdag tot 20.00 uur open
voor het regelen van al uw bankzaken.

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

EEN HAND- OF VOET VERZORGINGSBEHANDELING
GRATIS IN DE MAAND NOVEMBER.

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

 
openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00
(Behandelingen zijn s'avonds ook mogelijk)

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

U kunt bij schoonheids- en pedicuresalon Wo-Men terecht voor:
 - Gezichtsbehandelingen
 - Manicure
 - Pedicure (ook diabetische voet en pedicuren aan huis!)
 - Harsbehandelingen
 - Uw Bruidsmake-up
Neem eens een kijkje op onze website of belt u gerust voor informatie

Attentie!! Acne modellen gezocht voor acne specialisatie!!
Voor meer informatie kunt u bellen of een mail sturen 

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat) • 7521 GR  Enschede
053 - 433 37 98 • 06 - 38 29 51 71

Electro Technisch Installatie Bureau

Pijlhovestraat 43
7521 VS  Enschede
Tel. 053 - 435 89 74

* Elektrotechniek
* NEN 3140 keuringen
* Datanetwerken
* Inbraakbeveiliging
* Kamerabewaking

• ELEKTROTECHNIEK
• NEN 3140 KEURINGEN
• NEN 1010 KEURINGEN
• DATANETWERKEN
• INBRAAKBEVEILIGING
• CAMERABEWAKING

Otto van Taverenstraat 112 
7521 TH Enschede
T. 053-4358974 / M. 06-54363975

U KUNT BIJ ONS
TERECHT VOOR:
- Algemene Fysiotherapie
- Oedeemfysiotherapie
- Looptraining bij vaatproblematiek
-  Medische Fitness zowel individueel                          

als groepstraining

G.J. van Heekstraat 139
7521 EC te Enschede
053-4787539 / 06-27337980

info@fysiotherapiehammer.nl
www.fysiotherapiehammer.nl

VOLG ONS OOK VIA
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10 jaar jong!

Sprnkl

UITGEVER
Stichting Wijkkrant Twekkelerveld
info@wijkkranttwekkelerveld.nl

IN SAMENWERKING MET
Vereniging samenwerkingsverband 
‘Het Twekkelerveld’

HOOFDREDACTIE
John ter Riet
Binnenhof 45
7522 EP Enschede
T 053 - 435 48 32
john@wijkkranttwekkelerveld.nl

REDACTIE
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl
Gerard Stegeman, Rob Andela

FOTOGRAFIE & REDACTIE
Roelof Krol
roelof@wijkkranttwekkelerveld.nl

ONTWERP & REALISATIE
SPRNKL Creative Company
T. 06 40730180
renske@sprnkl.nl | www.sprnkl.nl

ADVERTENTIES EN COPY
Advertenties of mutaties mailen naar:
adverteerder@wijkkranttwekkelerveld.nl
Copy mailen naar: 
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl

UITERLIJKE INLEVERDATA 
12 apr | 10 mei | 7 juni | 30  aug
27 sep | 25 okt | 22 nov

VERSCHIJNINGSDATA
26 april  | 24 mei | 21 juni | 13 sep
11 okt |  8 nov | 6 dec

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

Colofon

Renovatie en verduurzaming Maanstraat Twekkelerveld van start
< VERVOLG PAG. 1 

Er komen maatregelen tegen geluid, 
isolatie en een ventilatievoorziening. 
Daarnaast worden, daar waar van 
toepassing, badkamers, keukens en 
toiletten vervangen. Een zeer complete 
en ingrijpende renovatie, maar één 
waarmee De Woonplaats meerdere 
complexen met cultuurhistorische 
waarde voor Enschede weet te 
behouden. Architectenbureau Beltman 
uit Enschede maakte het ontwerp 
voor het exterieur van de complexen, 
waardoor de wederopbouwarchitectuur 
in zijn kenmerkende vormentaal weer 
nieuw leven gegeven ingeblazen krijgt.

BEWONERS VERHUIZEN
De werkzaamheden zijn zo omvang-
rijk dat dit niet uitgevoerd kan 
worden in bewoonde staat. De zes 
appartementencomplexen staan gelijk  
aan de zes fases van uitvoering. Per 
fase verhuizen de bewoners. Iedere 

bewoner heeft de mogelijkheid 
gekregen terug te keren naar het 
eigen appartement, door te schuiven 
naar een gerenoveerd appartement of 
definitief te verhuizen naar een plek 
elders.

NIEUW TWEKKELERVELD
De renovatie van de Maanstraat stond 
niet altijd al op de planning, alhoewel 
duidelijk was dat de complexen sterk 
verouderd waren en er het nodige 

moest gebeuren. Sloop was lange 
tijd ook een serieuze optie. Sinds een 
aantal jaar werken we in Twekkelerveld 
nauw samen met de andere 
woningcorporaties en gemeente om 
krachten in Twekkelerveld te bundelen 
en kansen te vergroten. Zo wordt 
met een nog bredere blik naar de wijk 
gekeken. Dat resulteerde onder andere 
al in een bredere stedenbouwkundige 
visie, die liet zien dat de complexen aan 
de Maanstraat, G.J. van Heekstraat en 

Steenbokstraat van cultuurhistorische 
waarde zijn.

SAMENWERKING
De Woonplaats en Plegt-Vos 
werkten al eerder succesvol samen, 
bijvoorbeeld in het project Mekkelholt, 
aan het zogenaamde Fazantplein in 
Enschede. Beide organisaties zien 
de grootschalige renovatie aan de 
Maanstraat als een mooie nieuwe stap.

Het is een echt vergeten monument wat 
echter een belangrijke gebeurtenis in de 
bevrijding van Enschede op 1 april 1945 
weergeeft.

Net voorbij de inrit naar het 
Transportcentrum en een paar meter 
naast het bushokje staat een monument 
welke de “slag” om de Lonnekerbrug 
herdenkt.

Bij deze slag kwamen 20 Engelse 
soldaten om het leven, diversen kwamen 
om in de kapotgeschoten Sherman 
Tanks waarin zij als bemanning zaten 
en anderen kwamen om in voertuigen 
tijdens het in de lucht laten vliegen van de 
Lonnekerbrug door de Duitsers.

De commandant van een van de 
Sherman Tanks van de 1st Goldstream 

Guards legergroep werd zwaargewond 
gered door zijn collega’s van andere 
Shermans en voertuigen. 3 van de 5 
bemanningsleden van deze Shermantank 
overleefden het niet. Ook Chauffeur Bland 
werd zwaargewond gered.

Deze Commander Lt. Robert Boscawn was 
een echte oorlogsheld en is na de oorlog 
bij de onthulling van het monument op 
3 mei 2005 nog aanwezig geweest. ( foto 
bijgaand). Bij een ritje in een Sherman tank 
over de nieuwe Lonnekerbrug kwamen de 
emoties weer helemaal boven. Hij heeft 

na de oorlog nog een imposante politieke 
carrière opgebouwd en zat zelfs in de staf 
van Prime Minister Mrs Thatcher in de 
80er jaren.

Het heeft lang geduurd ( 60 jaar) voor er 
een monument kwam in Enschede voor 
deze bevrijders, maar beter te laat dan 
nooit! Het stond echter op een dermate 
verstopt plekje dat het snel na de officiële 
opening in de vergetelheid raakte.

De aandacht die wijkbewoner Jan Wiggers 
er uiteindelijk via Dagblad Tubantia in 
mei 2020 aan heeft gegeven, heeft er na 
veel moeizaam overleg met de gemeente 
en hulp van de Wijkbudgetcommissie 
Twekkelerveld er toe geleid dat het 
monument is opgeknapt en er in 
november 2020 er weer een toonbaar 
monument stond!

Jammer genoeg trad het verval al weer 
snel in, geen onderhoud en coniferen 
die na enkele maanden prachtig bruin 
werden. Uiteindelijk na veel discussie 
en geduld , is dit afgelopen maand ( dus 
februari 2022 ) opnieuw aangepakt en 
met nieuwe coniferen ziet het er weer 
prachtig en waardig uit. Het onderhoud 
en de verzorging is nu in handen van een 
extern hoveniers bedrijf.

Dus nu maar hopen dat het monument 
de uitstraling en waardigheid die het 
verdiend voor lange tijd mag behouden!
Is het een idee om als bewoners van 
Twekkelerveld ter ere en ter nagedachtenis 
van deze Engelse slachtoffers welke er 
mede voor gezorgd hebben dat Enschede 
en onze wijk op 1 april 1945 is bevrijd een 
bloemetje of ander symbool elk jaar op 1 
april bij het Monument neer te leggen!!
Wij als Redactie van Wijkkrant 
Twekkelerveld en ook onze betrokken 
wijkbewoner Jan Wiggers zouden dat 
prachtig vinden!

Oorlogsmonument Auke Vleerstraat



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

Tel.: 053-4340126
info@gebrvandermeij.nl
www.gebrvandermeij.nl

De plek waar
Muziek & Theater

een Feestje is

Spinnerij Oosterveld

Heerlijk eten & drinken met
familie, vrienden of collega's 

en genieten in een sfeervol 

Info: www.mystiektheater.nl

UNIEK
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Onze wijk zit bijna vastgeplakt aan de 
Universiteit Twente (de UT) en dat geeft 
in onze wijk veel diversiteit door de 
vele studenten die zijn gehuisvest in 
Twekkelerveld. 

De middenstand is er maar wat blij mee 
en vooral de supermarkten, de horeca 
en eetgelegenheden varen er wel bij. Er 
wordt wat afgereden door snelle fietsen 
en scooters om alles te bezorgen. 

Wat ook een positieve (misschien 
onderbelichte) kant van de UT is dat 
je er geweldig kan rondwandelen. De 

ouderen herinneren zich het bosrijke 
gebied op de huidige UT plek als Het 
Drienerlo, met veel wandelpaden en 
ligweiden waar moeders uit de wijk 
Twekkelerveld met hun kroost bij mooi 
weer in groten getale vertoefden. Echter 
nu zijn er nog steeds mooi aangelegde 
paden en veel waterpartijen waar je 
rond kan lopen en op diverse plekken 
van de stilte en natuur kan genieten. 

Onlangs liep ik bij de hoofdingang 
naar binnen en zag rechts een mooi 
nieuw waterkunstwerk slechts een 
paar meter na de ingang, het is echt 

de moeite waard om hier even bij stil 
te staan, maar zo zijn er nog veel meer 
bezienswaardigheden in het nieuwe 
Drienerlo te vinden. Het terrein van 
de UT is dus niet alleen een prachtige 

plek om te studeren (het mag allemaal 
gelukkig weer) maar ook om als 
Twekkelervelder een lekker uurtje rond 
te struinen en dat is nog gezond ook!

Waterkunstwerk op de UT

Kinderen leren leren...
LEREN... voor de één is het een fluitje 
van een cent; de ander heeft er (soms 
tijdelijk) moeite mee!

Je hoort er bijna dagelijks over; problemen 
en achterstanden in het onderwijs bij 
kinderen, pubers en de wat oudere jeugd.
En je zult het maar moeten doen: 
als achtste groeper op weg naar het 
voortgezet onderwijs of als leerlingen 
van het VMBO en Havo die door de 
bomen het bos niet meer zien door allerlei 
toetsen, proefwerken en tentamens. 
Er zijn verschillende redenen waarom 
kinderen en jongeren kunnen worstelen 
met hun huiswerk. Wat kan het dan fijn 
zijn wanneer je even op weg geholpen 
wordt: en dat kan met de training IK 
LEER LEREN!

De Ik Leer Leren training helpt bij het 
ontdekken van de persoonlijke leerstijl 
en reikt methodes aan die daar het beste 

bij aansluiten. Daarom is de training 
bij uitstek geschikt voor: kinderen met 
leerachterstanden, kinderen met AD(H)
D, kinderen met faalangst, kinderen 
met concentratieproblemen, kinderen 
die moeite hebben met structuur en 
organisatie, kinderen met motivatie-
problemen of kinderen die onder hun 
niveau presteren (‘er komt niet uit wat 
erin zit’).

Bij Ik Leer Leren gaat het over HOE je het 
beste kunt leren en de training is gericht 
op de vaardigheden van het leren leren; 
hierdoor krijg je grip op je huiswerk, tips 
en oefeningen om je schooltijd leuker en 
makkelijker te laten verlopen, zodat er 
ook tijd overblijft voor sport, hobby’s en 
andere leuke dingen.

De training wordt gegeven door Marjolein 
Purmer van Emjepe, praktijk voor 
kindercoaching en studiebegeleiding). Bij 

Emjepe kun je ook terecht voor de Rots 
en Water training.

Rots & Water is een psychofysieke 
weerbaarheidstraining voor jongens en 
meisjes vanaf 9 jaar. Het programma 
heeft als doelstelling de communicatie 
-en sociale vaardigheden te vergroten, 
het voorkomen en/of verminderen van 
sociale problemen en het bevorderen 
van het welbevinden van kinderen en 
jongeren. De training heeft een fysieke 
invalshoek: Leren door te doen, te ervaren 

en te voelen. Kinderen leren stevig 
staan voor het maken van keuzes en 
krijgen meer controle over hun emoties. 
Ze ontwikkelen fysieke, mentale en 
sociale weerbaarheid en vergroten 
hun zelfvertrouwen, zelfreflectie en 
zelfbeheersing. De kinderen leren hun 
lichaam, emoties, zichzelf en de ander 
beter kennen. 

Zie voor meer info op www.emjepe.nl of 
via info@emjepe.nl of telefoon 06 30 88 
64 78.

donderdag 17 maart
15.30 uur Film Madres Paralelas
15.45 uur Film The Duke Première
16.15 uur Film Belfast
19.00 uur Film The Duke Première
19.15 uur Film Silence of the Tides
19.30 uur Film De Schatten van de Krim

Nieuw, slechts 2x
20.30 uur Muziek Silke Veld in concert 1
21.00 uur Film Madres Paralelas
21.15 uur Film Grosse Freiheit Première
21.25 uur Film Apples Première

vrijdag 18 maart
15.45 uur Film The Duke
16.15 uur Film Silence of the Tides
19.00 uur Film Belfast
19.15 uur Film The Duke
20.00 uur Muziek Mozaïek presenteert: Kadim

Trio
20.30 uur Toneel De Memers
21.10 uur Film Madres Paralelas
21.25 uur Film Apples

zaterdag 19 maart
14.45 uur Film Silence of the Tides
15.00 uur Film De Schatten van de Krim

Laatste vertoning
15.15 uur Film The Duke
19.00 uur Film Madres Paralelas
19.15 uur Film The Duke
19.30 uur Film Belfast
21.15 uur Film The Worst Person in the World
21.25 uur Film Licorice Pizza
21.35 uur Film Apples

zondag 20 maart
10.50 uur Film Madres Paralelas
11.00 uur Film Silence of the Tides
11.10 uur Film The Duke
13.15 uur Film Grosse Freiheit
13.30 uur Film Belfast
13.45 uur Film The Velvet Queen Première
15.30 uur Film Madres Paralelas
15.45 uur Film The Worst Person in the World
16.00 uur Film The Duke
19.15 uur Film Memoria
19.30 uur Film Licorice Pizza
19.45 uur Film Natural Light Laatste vertoning

maandag 21 maart
12.30 uur Broodje Cultuur Pirates
15.00 uur Film Madres Paralelas
15.15 uur Film Belfast
19.00 uur Film The Duke
19.30 uur Film The Dilemma of Desire Movies

That Matter
20.55 uur Film Apples Laatste week

dinsdag 22 maart
15.00 uur Film The Duke
15.15 uur Film Grosse Freiheit
15.30 uur Film Flee Laatste vertoning
19.30 uur Film Madres Paralelas
19.45 uur Film Silence of the Tides

woensdag 23 maart
14.45 uur Film Madres Paralelas
15.00 uur Film Silence of the Tides
15.15 uur Film The Duke
19.30 uur Film The Duke
19.45 uur Film Belfast
20.00 uur Film The Velvet Queen

do 17 mar t/m wo 23 mar
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Stop grensoverschrijdend gedrag op je sportvereniging

KV Rigtersbleek en EKC Nääs gaan fuseren, 
NRC’22 wordt de nieuwe naam

Ik ben Susan Lublinkhof en op 30 Januari 
2022 heb ik mijn beautysalon Bella Cilia 
geopend aan de Van Limborchstraat 
45, precies op de hoek met de G.J. 
van Heekstraat.

VOOR MIJ EEN DROOM DIE 
WERKELIJKHEID IS GEWORDEN! 
Op mijn 16e ben ik begonnen aan 
de opleiding Ondernemerschap en 
Retailmanagement en tijdens het 1e jaar 
kwam ik erachter dat mijn passie ligt in 
de beautybranche. Om deze reden heb 
ik besloten om mijn eigen beautysalon 
op te richten en heb in 2016, vanuit de 
zolderkamer van mijn oma, mijn salon 
opgebouwd. Ik ben begonnen met het 
zetten van wimperextensions en ben 
vanuit daar verder gespecialiseerd. 
Nu ben ik 6 x gecertificeerd voor 
verschillende behandelingen, waaronder 
dus wimperextensions One-by-one 

en Russian Volume, maar ook wenk-
brauwen epileren en verven, Henna 
Brows, Brow Lamination, Lash Lift en 
ben ik gespecialiseerd in het bleken  
van tanden. 

Ben je op zoek naar een verwenmoment 
voor jezelf? Kom dan gerust een keertje 
langs en wandel gegarandeerd met een 
glimlach naar buiten. Bellen voor een 
afspraak of informatie kan natuurlijk ook.

Tot ziens in Beauty Salon Bella Cilia!

BELLA CILIA BEAUTY SALON
T. 06 22 14 89 60
Van Limborgstraat 45
7521 DS Enschede 

susan@bella-cilia.nl
www.bella-cilia.nl
Instagram:  @bella_cilia

Sociale veiligheid is vandaag de dag 
heel belangrijk. Helaas worden ook 
sportverenigingen geconfronteerd met 
ongewenst gedrag. Daarom organiseert 
Sportaal op woensdag 23 maart 
een Studio Sportaal met het thema 
‘Voorkom grensoverschrijdend gedrag 
op de sportvereniging’. De avond start 
om 19.30 uur in de Diekmanhal en duurt 
tot ongeveer 21.00 uur. 

WIL JIJ OOK WETEN HOE JE 
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
SIGNALEERT, STERKER NOG: 
VOORKOMT? 
Tijdens deze avond krijgen de aanwezige 
sportverenigingen inzicht in wat sociale 
veiligheid is, hoe komt dit terug in de sport 
en voorbeelden van maatregelen die 
getroffen kunnen/moeten worden om 
de vereniging sociaal veilig te maken. De 
rol van de vertrouwenscontactpersoon 
wordt besproken en het High 5 

Stappenplan, een online tool die 
op een eenvoudige manier inzicht 
geeft in wat een vereniging kan doen 
om grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen.

Deze Studio Sportaal is bedoeld voor 
bestuursleden, vertrouwenscontactper-
sonen en/of commissieleden van 
sportverenigingen. De bijeenkomst is 
gratis voor alle sportverenigingen uit de 
gemeente Enschede en aanmelden kan 
op de website van Sportaal tot 23 maart.

Met financiering uit het Sport-, Beweeg- 
en Leefstijlakkoord Enschede wordt 
deze Studio Sportaal mede mogelijk 
gemaakt. Het akkoord is erop gericht 
actie te zetten op actuele vragen uit 
onze stad. 

Kijk voor meer informatie over het 
Akkoord op www.samengoedinjevel.nl

Het definitieve besluit is genomen, KV 
Rigtersbleek en E.K.C. Nääs gaan per 

seizoen 2022-2023 fuseren. De naam 
van de nieuwe vereniging in Enschede 

Noord wordt: Nääs Rigtersbleek 
Combinatie, afgekort: NRC’22. Dat besluit 
is definitief genomen op de Bijzondere 
Algemene Ledenvergaderingen 
van beide verenigingen afgelopen 
maandag 21 februari 2022. Tijdens 
de ledenvergadering konden de leden 
van Nääs en Rigtersbleek hun stem 
uitbrengen over het fusievoorstel, 
een overgrote meerderheid bij beide 
verenigingen stemde voor.

In mei 2021 zocht KV Rigtersbleek contact 
met de Enschedese Korfbal Combinatie 
Nääs om te spreken over een fusie. Met 
een steeds kleiner wordende vereniging 
en vrijwilligersgroep is het steeds 
lastiger om de vereniging draaiende te 
houden. Ook het bestuur van EKC Nääs 
zag dit op termijn gebeuren. Hierop werd 
een werkgroep geformeerd, die vanaf 
september 2021 heeft gewerkt aan het 

fusievoorstel. Een bloeiende en levendige 
vereniging in Enschede Noord is het 
streven, een vereniging van iedereen, 
voor iedereen.

KV Rigtersbleek gaat hun huidige locatie 
verlaten en begint samen met EKC Nääs 
aan een nieuwe start in het Van Heekpark, 
waar de huidige sportvelden van EKC 
Nääs de nieuwe locatie van NRC’22 
wordt. Daarbij wordt gekeken naar extra 
kunstgrasvelden, worden op het moment 
de kleedkamers gerenoveerd en worden 
er aanpassingen gedaan aan de entree.

De komende maanden gaan de 
verenigingen gebruiken om alle 
voorbereidingen te treffen en moet de 
vereniging vorm gaan krijgen. In juni 
2022 vindt de Ledenvergadering plaats 
waarop beide verenigingen officieel 
opgaan in één vereniging, NRC’22.

NIEUW IN DE WIJK: Beauty Salon Bella Cilia
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KOFFIEOCHTEND
Iedere ochtend is er een inloop voor 
de buurt om gezellig bij te kletsen of 
dingen van alle dag te bespreken. Kom 
gerust langs vrij toegangkelijk .

DINSDAG
Joffreykoor
Elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
is er bij ons een gezellige zangmiddag, 
onder het genot van een kopje koffie 
kunnen we ook even bijpraten, maar het 
zingen is het allerleukste. 

WOENSDAG 
Creatief 
Elke woensdag van de maand is er 
creatief, met een wisselend programma. 
Elke maand maken we leuke dingen 
van papier of passend bij het seizoen. 
Je bent van harte welkom van 
14.30-16.00 uur.
30 mrt -  knutselen voor het voorjaar
6 april  - paas knutselen
13 april - eieren zoeken met brunch
20 april  -  we gaan iets leuks maken 

met mozaïek

Judo
Iedere woensdag worden er bij ons 
judolessen gegeven, onder leiding van 

onze judoleraar Dennis Welman. De 
lessen worden gegeven voor kinderen 
vanaf 5 jaar. Je kunt altijd 2 proeflessen 
meedraaien. Lestijd: 18.30-19.30 uur.
Nadere info volgt 
DONDERDAG
Folkloristische dansgroep de krekkel
Elke donderdagavond 20.00-22.00 uur. 
Ben je geinteresseerd in de twentse 
folklore, dansen en muziek dan is 
dit misschien een leuke hobby voor 
jou. Nieuwe leden zowel dansers als 
muzikanten, zijn van harte welkom! 

Shanty koor Wrakhout
Op donderdagmiddag repeteert het 
shantykoor wrakhoout. Het shantykoor 

‘‘wrakhout" uit Enschede bestaat uit 
een groep enthousiaste kerels die 
met passie en plezier, in koorverband 
liederen zingen. 

VRIJDDAG
Discofeestje geven?
Voor kinderen vanaf 8 jaar is er de 
gelegenheid discofeestjes te geven. Is 
uw kind binnenkort jarig en houdt hij/zij 
van dansen en muziek en heeft u thuis 
niet de ruimte kom De kosten bedragen 
hiervoor € 8.00 p.p. U krijgt onbeperkt 
drinken kaas, worst, stokbrood met 
sausjes en een bittergarnituur. Voor 
informatie en afspraak kunt u bellen 
met 053 - 4353548. 

Kinderfeestje geven?
Wilt u een kinderfeestje geven voor 
uw kind? Op vrijdagmiddag is er de 
gelegenheid om het verjaardagfeestje 
van uw kind te vieren. Wij doen dan 
spelletjes of creatief. De kosten hiervan 
bedragen € 5.50 p.p.

Kinderdisco 
Elke 2e vrijdag van de maand is er een 
gezellige kinderdisco voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar met leuke muziek van 
18.30 - 20.00 uur. 8 april

Bingo 
Elke derde en vierde vrijdag van de 
maand houden we een gezelligheids-
bingo met leuke prijzen als boodschap-
pentassen, vleesschotels en koffie. 
De kaarten kosten €2,50 per stuk, de 
briefjes voor de hoofdprijs kosten €1,50 
per stuk. De hoofdprijs is tijdelijk 2x 
€27,50 . Zaal open 18.30 uur.
18, 25 maart en 15, 22 april

Enschedese Philatelisten Vereniging EPV 
Postzegel Verenigingsavond met mooie 
veiling vanaf ca 19.30 uur. Elke vierde 
maandag van de maand. 
28 maart

7
HANDWERKCLUB
Huiskamerproject. Elke maandag middag 
van 14.00 t/m 16.00 uur.
Handwerken onder deskundige leiding.
Kom een keer langs om te proberen is 
geheel gratis. 

ONTMOETINGSCENTRUM 
Elke maandag en donderdag van 08:30 
t/m 16:30 uur is Ontmoetingscentrum 
Twekkelerveld van Liberein aanwezig met 

een groep ouderen in de grote zaal. 

BINGOAVOND  
Met 2x een hoofdprijs van €25,00. Verder 
boodschappen, vleesschotels en koffie. 
Zaal open 18:00 uur. Aanvang 19.30 uur.
Vrijdag 1 april

DANSCURSUS
Vanaf 11 februari wordt er elke vrijdag een 
danscursus gegeven  onder deskundige 

leiding. Er worden diverse dansen geleerd 
waar onder de quickstep, Engelse wals, 
tango, cha cha enz. Kosten: € 3,00
Koffie/thee en enkele hapjes gratis
Aanvang: 20.00 uur

GEZELLIGE DANSAVOND
Voor 45 jaar en ouder. Met gratis hapjes, 
koffie/thee en een kleine bingo
Entree: €3,00. Zaal open 18.30 uur
Aanvang 19.30 uur.
19 maart  en 2 april

JUDO
Judoclub De Wester (elke dinsdag  
van 18.30 uur tot 20.30 uur).  
Elke dinsdagavond zijn er judo-trainingen 
onder leiding van Rob de la Parra. Als je 
interesse hebt kom dan gerust langs voor 
het volgen van een paar gratis proeflessen. 
En natuurlijk bezoeken de judoka’s het 
gehele judoseizoen diverse toernooien  

door heel Nederland en door Europa.

DAMES GYM
Elke dinsdagmorgen van 9:00 t/m 10:30 
uur kun je gezellig gymmen om je fitter te 
voelen, of om de stijve spieren weer wat 
losser te maken. 

AQUAREL OF OLIEVERF SCHILDEREN
Neem eens een jaartje deel aan tekenen, 
aquarel of olieverf schilderen in ons 
gebouw! Woensdagmorgen van 09.30 t/m 
11.30 uur. Cursusseizoen van september 
t/m mei. 

ACTIVITEITEN  PASEN
Wie vindt het gouden ei? Paaseieren 
zoeken op vrijdag 15 april van 15.00 tot 
17.00 uur. Incl. een lekker patatje en 
snack. Kosten: gratis!Graag opgeven op de 
speeltuin of via facebook messenger.

MAANDAG
Circus Tijdgeest Workshop:  
Jongleren, eenwieleren en balanceren. 
€1,50 p.p. per keer / €60,- per jaar
14:30-17:00 uur: 4 t/m 12 jaar
19:00 - 21:00 uur: Vrijwilligers 
en 13 jaar en ouder.

DINSDAG 
14:30-17:00 -  Circus Tijdgeest 

Workshop (zie maandag)
19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

WOENSDAG
14:30-16:00 - Kinderen creatief,  
4 t/m 12 jaar,  entree en ranja gratis
17:30-22:00 - OSVVE

DONDERDAG
19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

VRIJDAG
09:00-13:00 - Tekenclub
Kinderdisco - Iedere 3e vrijdag in de 
maand. Voor meer info zie Facebook: 
Speeltuin Kozakkenpark

Siriusstraat 5  | 053-4319692
www.speeltuinhetheelal.nl  | Facebook: speeltuin vereniging ‘t Heelal

J.W. Swiersstraat 43A, 7521 DM Enschede  | T. 053-4356663 
www.speeltuindewester.nl 

G.J. van Heekstraat 14, 7521 EG Enschede  | T. 053-4786428 
www.speeltuinkozakkenpark.nl 
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Zonnehuuske brengt de zon 
in onze harten!

Wat is het toch heerlijk. Het 
zonnetje schijnt nu niet alleen in Het 
Zonnehuuske, maar ook weer lekker 
buiten. In de Maanstraat mochten 
we van een aantal bewoners wat 
bruikbare spullen ophalen om anderen 
weer verder te helpen. Tevens waren 
er bewoners die ons zeer bruikbare 
goederen gebracht hebben. En wat 
een prachtige, bijzondere mensen 
komen we toch tegen. 

Zo kwamen wij bij een oudere man 
en zijn huis leek wel een museum.  
Wij waren vol verbazing en vooral vol 
bewondering voor zijn verzameling en 
zijn prachtige verhalen. Deze man ging 
kleiner wonen en dat had nogal wat 
voeten in aarde. Samen met meerdere 
wijkbewoners, organisaties en teams 
is het uiteindelijk allemaal gelukt. Toen 
we even bij hem op bezoek waren op 
zijn nieuwe adres zagen we dat de 
plafondlampen/ventilatoren nog op 
de grond lagen. Gelukkig is Richard 
zeer handig en heeft deze voor hem 
opgehangen. Dankbaar en blij dat we 
elkaar zo kunnen helpen. Binnenkort 
staat nog een wandeling met deze 
meneer in de agenda, zodat hij niet in 
een sociaal isolement komt. 

Voor de één is verhuizen fijn, helaas 
kan het voor de ander een zeer 
vervelende ervaring zijn. Soms heeft 
het even tijd nodig om wennen aan 
de nieuwe situatie. Uiteindelijk zal het 
allemaal beter gaan.

Ook een jongedame die weer bij haar 
ouders ging wonen had nog vele 
spulletjes voor ons, met name voor 
in de keuken. Door d e meerdere 
nood aanvragen waren we al door 
veel spullen heen, dus dit kwam weer 
geweldig van pas.

Op dit moment hebben we nog één 
hulpvraag liggen waarvoor we nu 
alles aan het verzamelen zijn. De 
meeste spulletjes hebben we al bij 
elkaar en eind deze week gaat alles 
mee met zijn hulpverlener. En dan zal 
de volgende (hulp)vraag zich vast wel 
weer aanmelden. Sommige kosten 
ons maar een kleine moeite en andere 
hebben weer meer tijd en aandacht 
nodig. Al met al, ook daar is het 
Zonnehuuske voor.

Vorige week is er een kinderwagen via 
een lieve wijkbewoonster meegegaan 
(op transport met All4free) en is nu 
inmiddels bij de aankomende moeder.
Tevens kwamen er nog meer mooie 
donaties van verschillende wijk-
bewoners, kleding, speelgoed, verzor-
gingsproducten en zelfs houdbaar  
voedsel. Iedereen nogmaals ontzet-
tend bedankt.

Ook werden we verrast door 1Twente. 
Ze waren al bij Het Lunchteam 
geweest in ‘t Proathuus en waren ook 
geïnteresseerd in Het Zonnehuuske. 
Verschillende onderwerpen komen in 
deze en aankomende uitzendingen 

voorbij. Wat speelt zich af in Twekke-
lerveld en wat houdt ons bezig. Erg 
mooi om te zien hoeveel geweldige 
bewoners zich inzetten voor onze 
mooie wijk en prachtige initiatieven die 
voorbij komen.

Uiteraard zijn we zoals altijd bezig 
met onze vaste werkzaamheden. 
Leuke verjaardagscadeautjes voor 
de kindjes inpakken. De hulpvragen 
beantwoorden, de donateurs te woord 
staan. Het sorteren en controleren van 
de spulletjes en ga zo maar door. En 
soms, heel soms, toch even een extra 
wasje draaien, toch even proberen om 
dat ene leuke knuffeltje of rugzakje 
weer schoon te krijgen.

Iedere dinsdag, woensdag en 
donderdag zijn we altijd in Het Zonne-
huuske aanwezig tussen 10.00 en 
12.00 uur. In de schoolvakanties en 
buiten deze tijden om kan men ook 
langskomen, maar alleen op afspraak.

En natuurlijk zitten we iedere 
woensdagmiddag in ‘t Proathuus van 
13.00 - 15.00 uur. Ook hier komen 
de aanvragen binnen, gevarieerd van 
kleding en voedsel en soms zelfs voor 
wat lekkers, omdat na een hele tijd 
brood, thee en een warme maaltijd ook 
een lekker koekje/snoepje heerlijk is.

Met dank aan het wijkbudget 
hebben we weer aardappelen mogen 
ontvangen, lekker vers van de boer en 

ook hiermee hebben we velen mogen 
verblijden. Uiterst dankbaar en super 
enthousiast ontvangen door velen. 

Zowel bij ‘t Proathuus als bij Het 
Zonnehuuske staat er een kastje met 
menstruatieproducten en inconti-
nentiemateriaal. Deze mag men 
kosteloos meenemen als men hiervoor 
de financiën niet heeft. Indien men zich 
hiervoor schaamt of bezwaard voelt, 
mag u mij een mail sturen en dan zorg 
ik ervoor dat deze discreet afgehaald 
kan worden. Uiteindelijk zijn we ervoor 
om elkaar te helpen.

Ook als men andere vragen heeft mag 
u altijd contact met mij opnemen via 
onderstaand mail adres.

Namen het hele team wensen we u 
fijne zonnige dagen en bedanken wij 
iedereen die ons op welke manier dan 
ook ondersteund of een warm hart 
toedraagt.

HET ZONNEHUUSKE
Patricia Bousema
Meteorenstraat 54
7521 VH Enschede
hetzonnehuuske@gmail.com

ALL4FREE
Truus, Melissa & Lidy
Slauerhoffstraat 25
7552 ZW Hengelo
all4freetwente@gmail.com

Hoe staat het met 
het project GroenBlauw Twekkelerveld?

Belastingspreekuur in Bibliotheek Enschede 
Kun je wel wat hulp gebruiken bij de 
belastingaangifte via de computer? Een 
expert die met je meekijkt? Of heb je een 
vraag over toeslagen? Dan kun je in de 
maanden maart, april en mei terecht in 
de Bibliotheek Enschede.

Samen met diverse maatschappe-

lijke partners biedt de Bibliotheek een 
belastingspreekuur ter ondersteuning 
van de digitale aangifte voor 2021. 

Het belastingspreekuur is in de 
Bibliotheek Enschede Centrale elke 
donderdagochtend van 10.00 - 12.00 uur 
en in de Bibliotheek Enschede Zuid elke 

donderdag-middag van 14.00 - 16.00 
uur. Je kunt het belastingspreekuur 
alleen op afspraak bezoeken. Het maken 
van een afspraak is mogelijk via info@
bibliotheekenschede.nl of 053-4804836.  

Hulp bij de aangifte is gratis en voor 
iedereen, ook als je geen lid van de 

Bibliotheek bent.

Wil je beter leren omgaan met de 
computer, internet en sites van de 
overheid? Volg dan de cursus Klik&Tik of 
Digisterker. Vraag naar de mogelijkheden 
bij de Bibliotheek. 
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Sinds najaar 2021 voert aannemer 
NTP werkzaamheden uit in de wijk 
Twekkelerveld om het overtollige water, 
als het hard regent, af te kunnen voeren 
naar de verlagingen in het gras (wadi’s 
genoemd). Het gaat dan voornamelijk 
om graafwerkzaamheden en het 
afvoeren van zand zodat wadi’s worden 
gecreëerd op vier plaatsen onder de 
hoogspanningsmasten. Rondom de 
plekken waar wordt gegraven zijn voor 
de veiligheid hekken geplaatst. Dat kan 
enige overlast bezorgen maar tijdens de 
werkzaamheden heeft de veiligheid van 
de bewoners de hoogste prioriteit.

Ook zijn intussen in verschillende 
straten duikers geplaatst en zijn 
werkzaamheden aan het riool verricht 
om de aan- en afvoer van het overtollige 
water naar de Blauwe Ader (de beek) 
mogelijk te maken.

TWEEDE FASE
Half februari is NTP begonnen in de Otto 
van Taverenstraat voor de huisnummers 
1-18. Momenteel ligt daar nog een 
gemengd riool waar het gebruikte vuile 
water en het schone regenwater in 
samenkomt. Er wordt een nieuw riool 
aangelegd voor de afvoer van het schone 
regenwater naar de beek. Daarnaast 
wordt ook een nieuw riool aangelegd 
voor het vuile water. 

De huiseigenaren in dat deel van de Otto 
van Taverenstraat hebben het aanbod 
gekregen om gratis hun regenpijp te 
laten afkoppelen. Dit betekent dat het 
regenwater van het dak via een aparte 
buis, ondergronds in de voortuinen 
terecht komt. Zo gaat het water niet 
naar het riool maar kan het de grond 
intrekken. Dit is prettig wanneer het een 
periode heel droog is. Als het heel hard 

regent en er teveel water is voor de grond 
dan wordt dat water via het nieuwe riool 
afgevoerd naar de Blauwe Ader, onder 
de hoogspanningsmasten. Daar kan het 
beetje bij beetje de grond in zakken.

De bewoners bij wie het afkoppelen van 
de regenpijp mogelijk is, doen allen mee. 
Een fantastisch resultaat en samen 
maken ze hun straat veiliger, groener 
en aantrekkelijker. In de volgende fase 
(voorjaar 2022) wordt in de Lambertus 
Buddestraat het gemengde riool 
vervangen door een nieuw schoonwater- 
en vuilwaterriool. 

Blijf op de hoogte via de app 
Groenblauw Twekkelerveld NTP 
heeft de omgevingsapp GroenBlauw 
Twekkelerveld gemaakt en hiermee 
blijft u op de hoogte van informatie 
over de werkzaamheden, foto’s, de 

globale planning etc. U kunt deze app 
gratis downloaden in de appstore 
van uw telefoon. Heeft u een vraag 
en gebruikt u de app niet, dan kunt u 
bellen met of mailen aan Ankie Wessel, 
zij is de omgevingsmanager van het 
project GroenBlauw Twekkelerveld: haar 
telefoonnummer is 06 - 205 25 852 en 
haar mailadres: a.wessel@ntp.nl.

DUURZAAMHEIDSKEET
Aan het einde van de Albert 
Meijeringstraat/hoek Spoordijkstraat 
staat de duurzaamheidskeet van NTP. 
De omgevingsmanager heeft elke 
woensdagochtend van 11.00 - 12.00 uur 
een inloopspreekuur. Vanzelfsprekend 
kunt u haar vragen stellen of tekeningen 
bekijken: U bent van harte welkom.

De Tuffelkroepers hebben fantastische, 
maar bovenal geslaagde activiteiten 
georganiseerd, in samenwerking met 
Livio Twekkelerveld, speeltuin Heelal 
én het Kozakkenpark. 

De scholen hebben het dit jaar 
‘klein’ gevierd in verband met 
nog besmettingen én vroegere 
voorjaarsvakantie planning. We 
hebben vele blije gezichten gezien, van 
zowel jongeren als ouderen, waardoor 
de leefbaarheid én het welzijn in onze 
wijk, weer opgetuigd is.

De bijgaande foto’s spreken voor zich 
én dit zal volgend jaar zeker weer 

herhaald worden, met enigszins 
uitbreiding van de beide scholen.

Er is zelfs een spontane ‘‘dance 
workshop" vanuit de Tuffelwichter 
gedaan, waarbij er inmiddels diverse 
enthousiaste jeugdleden bij de training/ 
groep zijn gekomen, hoe leuk is dit! 

Tevens zijn we positief verrast,dat er 
vanuit de jeugd in de Tuffelkroepers, 
een ludiek idee is ontstaan voor een 
‘‘loopgroep" in de alternatieve optocht 
in Oldenzaal met Palmpasen. Waarbij 
zowel het contact als voorbereidingen 
inmiddels worden uitgewerkt én 
ondersteund. 

A l s 

perspectief met Pasen gaan er 
diverse Tuffelwichter met jeugdleden 
wederom naar Livio. Met de activiteiten 
commissie aldaar worden er “paas 
cake’jes" tesamen gebakken/versierd 
+ voorzien van een vrolijke tekening 
met paaswens.Dit wordt dan met 
elkaar rondgedeeld bij de bewoners 
,welke niet naar het grandcafé kunnen 
voor eventuele festiviteiten.Dit was 
al enige jaren traditioneel en gelukkig 
kan dit allemaal weer!

Ook zijn er weer toekomstige leuke 
‘‘wijk gerichte’’ activiteiten, met 
elkaar besproken (met mogelijk een 
structureel karakter) in ieder geval 

doen we weer mee in ‘big Smile for a 
child"12/06 bij Dmbe.

Op de foto’s is te zien dat we weer 
uitbreiding hebben in ons assortiment. 
Een veelkleurige papegaai én een 
roze olifant bij Mickey & Minnie 
+ aap. Allemaal te huur bij allerlei 
mogelijke feestjes, zoals: verjaardagen, 
caribische/cocktailparty alsmede 
babyshower/kraampartijtjes ter 
ondersteuning van onze vereniging. 

Bvd. 0652777347 voor info/afspraak. 
Alaafff de Tuffelkroepers.

Hoe staat het met 
het project GroenBlauw Twekkelerveld?

Tuffelkroepers - geslaagde activiteiten



 

Gezondheidscentrum Twekkelerveld 

Maanstraat 130                                                                                                                                                                                                      
G.J van Heekstraat 66 

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in manuele 
therapie, sportfysiotherapie,                                                                                                                                                                                                                                                                 
dry needling en groepsbehandeling COPD 
en claudicatio intermittens 

Tel: 053 4358992                                                                                                                                                                                                                              
www.fysio-debleek.nl 

 

                                                                                                                                                                

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

Uw bankzaken regelen
wanneer het u uitkomt!
Dat is ons idee.

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

Maak nu een afspraak via rabobank.nl/enschede-haaksbergen
of bel (053) 488 58 85

Rabobank. Een bank met ideeën.

Nu elke werkdag tot 20.00 uur open
voor het regelen van al uw bankzaken.

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

EEN HAND- OF VOET VERZORGINGSBEHANDELING
GRATIS IN DE MAAND NOVEMBER.

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

 
openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00
(Behandelingen zijn s'avonds ook mogelijk)

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

U kunt bij schoonheids- en pedicuresalon Wo-Men terecht voor:
 - Gezichtsbehandelingen
 - Manicure
 - Pedicure (ook diabetische voet en pedicuren aan huis!)
 - Harsbehandelingen
 - Uw Bruidsmake-up
Neem eens een kijkje op onze website of belt u gerust voor informatie

Attentie!! Acne modellen gezocht voor acne specialisatie!!
Voor meer informatie kunt u bellen of een mail sturen 

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat) • 7521 GR  Enschede
053 - 433 37 98 • 06 - 38 29 51 71

Electro Technisch Installatie Bureau

Pijlhovestraat 43
7521 VS  Enschede
Tel. 053 - 435 89 74

* Elektrotechniek
* NEN 3140 keuringen
* Datanetwerken
* Inbraakbeveiliging
* Kamerabewaking

Waar Lekker eten

    nog betaalbaa
r is!

- eetcafe de fusting -
,

Maandag gesloten
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

Hengelosestraat 281, Enschede
053 430 4321
info@defusting.nlwww.defusting.nl

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,95
kom

lunchen!
v.a. 12.00 uur

Adv Eetcafe De Fusting 130x95.indd   1Adv Eetcafe De Fusting 130x95.indd   1 04-10-2021   21:1204-10-2021   21:12

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

ASUS 15,6” NOTEBOOK 
Kwaliteit notebook van Asus met AMD E350 
1,6 Ghz processor, 15,6” Inch breedbeeld LED 
scherm, 4096 Mb werkgeheugen, 320 Gb Hard-
disk. ATI Radeon 512 Mb, WLAN, geheugenkaart- 
lezer en webcam. Window 
7 Home Premium.
MET 2 JAAR PICK-UP
& RETURN GARANTIE

LG 119 CM FULL HD LED TV
Volledig Full HD 1080p LED TV voor een absolute 
stuntprijs!  Ultraplat ontwerp met TrueMotion 
100Hz voor een perfect beeld bij snel bewegende 
beelden. Grote contrast
verhouding, 4 x HDMI,
Simplink en USB 2.0.

SAMSUNG 1400T WASMACHINE 
Volelektronische 1400 toeren wasmachine met 
6 kg. inhoud en RVS trommel. Veel speciale 
wasprogramma’s, timer voor startuitstel en 
 resttijdindicatie. VAN 499.- NU 299.-

BAUKNECHT ONDERBOUW VAATWASSER 
Onderbouw vaatwasser met RVS paneel, deur 
en plint. 3 Temperaturen en 3 programma’s waar-
onder halve belading. Met waterstop en starttijd-
uitstel. VAN 829.- NU STUNTPRIJS 399.-

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

Olieslagweg 128G  7521 JG ENSCHEDE 
T: 053 - 435 89 24 / 06 - 55 531 591

Grote Beerstraat 92 - 7521 XL Enschede
Tel. 053 - 7505120 Mob. 06 - 12150899
K.v.K. nr. 08212128

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

Er is weer plek voor de fi tness groep
op maandag en donderdagavond!!!!!!!!!!!!!!!

U kunt zich aanmelden per telefoon of gewoon 
even gezellig langs komen op de praktijk!!!

Tevens is er ook plek voor de senioren gym
elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.00 uur

in speeltuin de Wester.

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden per telefoon
of op de praktijk en anders gewoon

op dinsdagmiddag in de Wester.

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen en bovenal 
een gezond en goed verzekerd 2012 toe!

TELEFOON: 053 - 4787539
WWW.FYSIO-TWEK.NL   E-MAIL: TWEK@KPNPLANET.NL

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

BEL 053 - 481 7800 OF KIJK OP 
WWW.GEZONDVERZEKERD.NL OF U IN AANMERKING KOMT

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

G.J. van Heekstraat 101
Tel. 053 - 435 03 73
www.boensma-ijzerwaren.nl

OPENIN G STIJDEN
 
29-12-2010  8.30 - 18.00 uur
30 - 12 - 2010  8.30 - 18.00 uur
31 - 12 - 2010  8.30 - zolang de   
  voorraad strekt

nu ook te bestellen via: www.boensma-vuurwerk.nl

UW EN D EALER

MAIKEL
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Auto Maikel
Zie ook onze website www.automaikel.nl

Schietbaanweg 18 7521 DB Enschede
alle auto’s worden geleverd incl nieuwe APK

inruil en �nanciering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

VAKANTIE  CHEQUE KA DO!

Luxe vakantie in 14 verschillende landen voor 4 tot 7 overnachtingen  
voor 2 pers. deze aktie geldt voor de hele maand december.*

* Vraag naar de voorwaarden.

DECEMBER KA DO MAAN D!

Jouw huis verkopen? 

Gerald helpt je graag om het maximale uit  

de verkoop te halen! Bel hem op 06 36 16 39 37  

of mail naar gerald@extramakelaars.nl

KENNIS VAN 
EN HART VOOR 
TWEKKELERVELD

053 4304 304  extramakelaars.nl

www.dekunstgebitmakerij.nl

G. J. van Heekstraat 408 7521 EN Enschede 

info@dekunstgebitmakerij.nl

Is uw kunstgebit gebroken of is er een tand uit? 

Bel dan direct  06 - 38 66 20 99 

Of kom naar het tandtechnisch laboratorium!

“Vanaf nu kunt u 

ook voor een 

nieuwe prothese 

bij ons terecht!”

Voor advies, reparatie en correctie van uw prothese

“Meer dan 38 jaar ervaring
 in de tandtechniek”

Probeer nu 
5 maaltijden 
voor slechts 
€ 19,95!

Speciaal voor u

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u 
culinair verrassen. Laten genieten van gemak… met onze 
keuze uit 150 vriesverse maaltijden! 5 van deze maaltijden 
kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.  
Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten 
   en gebakken aardappelen

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. 
Dat smaakt naar meer toch?

Eet u natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? 
Ook dat kan. Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 
0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw keuze.  Vermeld bij de 
bestelling actiecode 202-SCE0122. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.

SIV/o 
HAi. 

ALLEEN OP AFSPRAAK 
(DINSDAG EN DONDERDAG AVOND 
OP AFSPRAAK GEOPEND) 

KNIPPEN € 13,00

T/M 12JAAR € 9,9s
KLEUREN VANAF€ 26,oo

Ç().lo/;\ G.J. VAN HEEKSTRAAT 342
1/;\9()_/;\9

.,_ ___ _,,, 7521 EM ENSCHEDE
Ac0tero""' < 

TEL: 053 8513168 

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN EN ACTIES 

KNIPPEN  €13,50

T/M 12 JAAR  €10,50

KLEUREN VANAF  €27,00



De Wijkbudgetcommissie zal binnenkort 
weer bijeenkomen om de nieuwe 
aanvragen te bespreken en lopende 
zaken af te handelen.

In de afgelopen periode hebben wij 
verzoeken van o.a. de Tuffelkroepers 
kunnen honoreren. In samenwerking met 
speeltuinen Het Heelal en Kozakkenpark 
heeft deze carnavalsvereniging diverse 
senior bewoners van Zorgcentrum Livio 
een gezellige carnaval middag kunnen 
bezorgen. Voor Pasen staan ook weer 

diverse activiteiten rond Livio op het 
programma.
Bewoners van Twekkelerveld roepen wij 
op om met initiatieven te komen om onze 
wijk leefbaarder, groener en gezelliger 
te maken. Dit kan in Uw eigen straat of 
pleintje zonder al te grote investeringen 
al snel leiden tot meer woonplezier en 
Noaberschap. 

Door samen iets op te knappen (waar 
bewoners zich al lang aan ergeren zonder 
iets te ondernemen) waarvan de kosten 

door de Wijkbudgetcommissie geheel 
of gedeeltelijk kan worden gedragen 
kunnen er alleen maar blije gezichten 
ontstaan.. Hé dat hebben we toch maar 
mooi zelf geregeld en gedaan. Hoe mooi 
kan het zijn dat daardoor ook weer 
nieuwe contacten ontstaan in de straat 
of buurt.

Met een voorjaarszonnetje ziet een 
opgepimpte straat er ook nog mooier uit.
Wij hopen dat de aanvragen 
binnenstromen de komende weken, 

aan ons zal het niet liggen om snel te 
reageren zodat de acties ook snel van de 
grond kunnen komen. 

Aanvragen zoals altijd graag melden 
via de mail bij wijkbudgetaanvraag@
twekkelerview.nl

Wijkbudgetcommissie
Twekkelerveld

Gelukkig konden wij op 7 maart opstarten 
met een nieuwe serie bijeenkomsten 
van het Alzheimer Café in Wijkcentrum 
De Roef Pastoor Geertmanstraat 17 in 
Enschede.

De eerst volgende bijeenkomst is op 
maandag 4 april met als thema: 
Dagbesteding! Welke tijdsbesteding en 
activiteiten zijn er voor thuiswonenden 
met dementie? Presentatie door 
verschillende instellingen van hun 
aanbod. Gastspreker Ellen Fox, 
casemanager bij Livio.

De Thema’s van de komende avonden 
in mei en juni zijn intussen ook bekend 
en hierover zullen wij U in de volgende 
wijkkranten informeren.

Zaal is open om 19.00 uur - programma 
van 19.30 tot ca 21.00 uur, natuurlijk 
gratis toegang met koffie of thee.

Graag willen wij U nogmaals wijzen op 
de Alzheimer Telefoon, die gebeld kan 
worden als U behoefte heeft aan een 
luisterend oor of advies. Deze is dagelijks 
bereikbaar van 9.00 tot 23.00 op telefoon 
nummer 0800-5088.

Ons Alzheimer Café heeft ook een eigen 
facebookpagina, te vinden op de naam: 
Alzheimercafé Enschede. Hierop zullen 
ook de actuele ontwikkelingen worden 
vermeld.

Graag tot ziens in april en hopen dat 
wij zonder beperkingen dit jaar verder 
kunnen met onze thema avonden!

Met vriendelijke groet,
Wil Varwijk, coördinator 

Alzheimer Café Enschede
w.varwijk@alifa.nl

Nieuws van wijkbudgetcommissie twekkelerveld

Altzheimer Café start nieuwe bijeenkomsten

Oedeemfysiotherapie - Fysiotherapie De Bleek

De Enschedese Philatelisten Vereniging
 28 MAART ALGEMENE LEDEN VERGADERING

De Enschedese Philatelisten 
Vereniging heeft in het gebouw 
van Speeltuin ’t Heelal een nieuwe 
vergaderruimte voor de maandelijkse 
bijeenkomsten gevonden.

Het bestuur van de E.P.V, is erg blij 
met deze mooie , ruime en gezellige 
accommodatie op het Twekkelerveld 
en zij hoopt hier nog vele jaren te 
mogen blijven vergaderen op de 4e 
maandagavond van de maand.

Misschien zijn er in onze wijk nog 
verzamelaars die denken” hé dat is 

mooi dichtbij” U bent van harte welkom, 
er wordt op deze avonden niet alleen 
vergaderd, maar er kan ook geruild 
worden en er zijn een 2 tal veilingen 
met EPV kavels en eigen ingebrachte 
postzegel spullen die op deze avonden 
van eigenaar verwisselen.

Er is koffie en andere drankjes zijn 
te verkrijgen voor zeer aangename 
prijzen. Nederlandse nieuwtjes op 
postzegelgebied zijn hier ook aan te 
schaffen via Henk Kölner van Post NL/ 
Collect Club.

Dus met andere woorden U bent meer 
dan welkom op onze Verenigingsavond 
in ’t Heelal op 28 maart, 25 april,  
23 mei en 27 juni (na vakantie beginnen 
we natuurlijk weer. Op 28 maart is 
er onze Algemene Ledenvergadering 
(voor het eerst weer sinds 2 jaar) met 
uitgestelde huldigingen van een groot 
aantal jubilarissen over de jaren 2019-
2020 en 2021.

Wilt U meer weten dan kunt u ook 
Uw vraag stellen via de mail: epv-
enschede@ziggo.nl 

We hebben natuurlijk ook een website: 
www.enschedese-phi latel isten-
vereniging.nl hierop staat ook diverse 
info en data aangegeven

Hopelijk tot ziens!
Secretaris EPV Gerard Stegeman
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Sinds kort is onze collega Anika 
Leeuw geslaagd voor de opleiding 
oedeemfysiotherapie! Als oedeem-
fysiotherapeut kan zij mensen 
behandelen die last hebben van (lymf)
oedeem.

WAT IS OEDEEM? 
Oedeem is een ophoping van vocht in 
het lichaam en komt onder andere voor 
bij (borst)kanker, bloedvatproblemen 
of littekens. Daarnaast kan oedeem 
ook een gevolg zijn een operatie, 
chemotherapie, bestralingen of een 
ongeval. Er is bij oedeem sprake van 
een verstoord evenwicht tussen de 

aanvoer en afvoer van vocht in het 
lichaam. Dit kan zich uiten in een 
zwaar gevoel, spanning van de huid, 
een pijnlijk of tintelend gevoel en 
een toename van de omvang van het 
lichaamsdeel; er ontstaat zwelling.

Oedeem kan andere klachten 
veroorzaken als ontstekingen en 
gewrichtsklachten en moet serieus 
genomen worden. Het is belangrijk om 
het teveel aan vocht zo goed mogelijk af 
te voeren. Een oedeemfysiotherapeut 
kan met behulp van verschillende 
behandelmethodes de afvoer van het 
vocht stimuleren.

Oedeemvorming komt regelmatig voor 
bij mensen met kanker. Anika is naast 
oedeemfysiotherapeut ook master 
oncologiefysiotherapeut in opleiding 
en kan u in beide situaties begeleiden. 

Heeft u last van oedeem? Of wilt 
u meer weten over fysiotherapie 
bij kanker. Neem dan contact op 
met Fysiotherapie de Bleek via het 
telefoonnummer: 053-4358992 of 
stuur uw vraag via de mail: info@
fysio-debleek.nl



Denk je er over na om een show te bezoeken in ons theater, 
of wil je zelf een feest organiseren maar heb je een vraag? 
Neem gerust contact met ons op.

Rigtersbleek-Zandvoort 10 (zaal 0.11), 7521 BE Enschede, 
06-24589331, info@mystiektheater.nl
GRATIS PARKEREN

vrijdag 25 maart 2022 20:00 uur
HOUSE OF HORROR SHOW
Hoeveel onheilspellende gebeurtenis-
sen kun jij aan? Kom naar de House 
of Horror dinnershow van het 
Mystiek Theater in Enschede en 
ontdek het zelf. VAN BALZAAL NAAR 
SCHEMERWERELD De House of 
Horror Show begint in de luxe balzaal 
van het Mystiek Theater, waar je 
wordt”†bediend door humoristische 
typetjes. Dat verandert al gauw, als al 
het fijns ineens om wordt getoverd in 
een duistere schemerwereld!

zaterdag 26 maart 2022 20:30 uur
NIXTIEK PRESENTEERT: T-99!
Vrienden van NiX presenteert: T-99 
DUS JIJ HEBT NOG NOOIT GEHOORD 
VAN T-99 ?? Nee, ik heb het niet over 
een TANK, ik heb het niet over TECHNO 
en zeker niet over TESTOSTERON-
BOOSTERS. Ik heb het over die 
verdomde ROCK ‘N ROLL, over ROOTS, 
BLUES, COUNTRY, ROCKABILLY, SURF 
en verkoop je SOUL maar aan de 
duivel-muziek. Ik heb het over echte 
liedjes voor echte mensen.

zondag 27 maart 2022 15:00 uur
TOR ON TOUR: HENK KRAAYEVELD & 
JAZZKOOR ENSCHEDE
Een Tor-on-Tour concert op de 
zondagmiddag, met aansluitend 
een Chef’s Table! Bekroonde 
jazzvocalist en songwriter Henk 
Kraaijeveld ontwapent zijn publiek 
met zijn warme stem en charmante 
podiumpersoonlijkheid. De zanger 
brengt meeslepende muziek 
met sterke poëtische teksten en 

verrassende improvisaties waarin 
het vertellen van verhalen centraal 
staat. Jazzkoor Enschede bestaat uit 
14 enthousiaste zangers (m/v) en 
staat onder leiding van dirigent Resy 
Weernink. 

vrijdag 1 april 2022 17:00 uur
BESLOTEN FEEST!
Deze avond is Mystiek afgehuurd voor 
een besloten feest. Bij ons is alles 
mogelijk en we denken graag met je 
mee. Geen wens of verzoek is ons te 
gek en we zullen er dan ook alles aan 
doen om jouw wensen te vervullen. 
Op onze professionele locatie is alles 
aanwezig: de benodigde apparatuur, 
eten, drinken en een top sfeer. Oftewel: 
alle mogelijkheden voor een geweldige 
bruiloft, een gezellig familiefeest, of 
een uitzinnige verjaardag.

zaterdag 2 april 2022 19:30 uur
HOUSE OF HORROR SHOW
Hoeveel onheilspellende gebeurtenis-
sen kun jij aan? Kom naar de House 
of Horror dinnershow van het 
Mystiek Theater in Enschede en 
ontdek het zelf. VAN BALZAAL NAAR 
SCHEMERWERELD De House of 
Horror Show begint in de luxe balzaal 
van het Mystiek Theater, waar je 
wordt”†bediend door humoristische 
typetjes. Dat verandert al gauw, als al 
het fijns ineens om wordt getoverd in 
een duistere schemerwereld!

zondag 3 april 2022 16:00 uur
CRAZY SUNDAY MET THE UGLY TWINS 
EN DE NOBO’S BLUES BAND
Een heerlijke zondagmiddag met 

de Ugly Twins en de Nobo’s Blues 
Band!!! The Ugly Twins The Ugly 
Twins zijn een dynamisch akoestisch 
duo. Wij verzorgen een middag of 
avond (dagdeel) boordevol bekende en 
minder bekende aansprekende songs. 
Met boordevol bedoelen wij dat we 
veel spelen en weinig pauze nemen, 
tenzij de gelegenheid anders van ons 
verlangd. 

donderdag 7 april 2022 19:00 uur
MOORDSPEL
Jack’s Road House Ontrafel samen met 
je vriendengroep, familie of collega’s 
complotten bij dit Moordspel. Laat je 
meeslepen in een web van complotten 
en ontdek dat iedereen verdacht 
is. Leer elkaar nog beter kennen en 
kijk hoe goed jullie op elkaar zijn 
ingespeeld. De ideale avond wanneer 
je teambuilding met een bedrijfsuitje 
wilt combineren of een avond met je 
vrienden of familie om nog lang over 
na te praten. 

vrijdag 8 april 2022 20:30 uur
DE TOR ON TOUR: DUAL CITY CONCERT 
BAND PLAYS THE MUSIC OF VINCENT 
EN SUZAN VENEMA

zondag 10 april 2022 14:00 uur
PUB QUIZ (BESLOTEN)
Deze avond is Mystiek afgehuurd voor 
een besloten feest. Bij ons is alles 
mogelijk en we denken graag met je 
mee. Geen wens of verzoek is ons te 
gek en we zullen er dan ook alles aan 
doen om jouw wensen te vervullen. 
Op onze professionele locatie is alles 
aanwezig: de benodigde apparatuur, 

eten, drinken en een top sfeer. 

donderdag 14 april 2022 18:00 uur
HEERLIJKE TAPAS MET DE ZINGENDE 
OBERS
Heb je zin om met je vriend, vriendin, 
man, vrouw, zoon, dochter, buurvrouw, 
collega, noem maar op, gezellig uit 
eten te gaan en wil je wel wat anders 
dan zomaar een restaurant? Heerlijke 
diverse gerechten en elke keer weer 
anders? Laat je simpelweg verrassen” 
Eet dan lekker een avondje waarbij De 
Zingende Obers alles verzorgen.

vrijdag 15 april 2022 20:30 uur
NIXTIEK: ATOMIC 44’S (USA)
Vrienden van NiX presenteert :Atomic 
44’s (USA) Orange County frontmannen 
Johnny Main (oprichter van The 44s)  
- gitaar en zang, en Eric VonHerzen 
-Harmonica (oprichter van de Atomic 
Road Kings), hebben hun talenten 
gebundeld tot een nieuwe formidabele 
krachtige formatie waarmee je 
rekening moet houden als het gaat 
om Amerikaanse Roots-muziek: The 
“Atomic 44’s”. 

vrijdag 22 april 2022 19:30 uur
VROEG ZAT
VroegZat brengt het nachtleven terug 
naar de avond! Evenveel feest, maar 
eerder op de avond (19.30 tot 00.00 
uur!) en dus op een normale tijd naar 
bed waardoor je de volgende dag 
gewoon fit bent. Win-win.

Programma Mystiek Theater

U KUNT HELPEN MET:

U VINDT ONS OP

Voedsel
Kleding

Speelgoed
Verzorgingsproducten

Iets extra’s voor de gezinnen
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TERRAS IN DE ZON
Onder dit motto vond zaterdag 12 
maart wederom een vrijwilligersdag 
plaats bij ‘Samen Twekkelerveld’ aan 
de Steenbolkstraat, die geïnitieerd 
werd door NL-Doet, 

Een grote groep van 20 vrijwilligers, 
waaronder de leden van de Lionsclub 
Enschede Adversa, en leden van 
Carnavals vereniging De Veldduvelkes 
stak de handen stevig uit de mouwen. 
Lionsclub Enschede Adversa zet 
zich in voor de lokale gemeenschap. 
Ze organiseren diverse activiteiten 
waarmee ze bijdragen aan diverse 
doelen in Twente. We zijn de 
vrijwilligers van deze fantastische club 
dan ook zeer dankbaar voor een meer 
dan geslaagde dag, met een mooi 
eindresultaat.

Na een gezellige koffietafel werd de 
daad bij het woord gevoegd, en gingen 

de groepjes aan het werk met de 
diverse klussen. Er werd geschilderd, 
getimmerd, en gewerkt in de tuintjes. 
Het terras werd gezellig aangekleed, en 
voorzien van zitjes voor de naderende 
lente.

Het terrein begint er langzaamaan erg 
mooi en verzorgd uit te zien, en daar 
zijn wij en de buurtbewoners erg blij 
mee.

Schuttingen werden geplaatst, en er 
werd een start gemaakt met het afdak 
van de fietsenstalling voor het ANWB 
fietsproject. 

Het Fietsproject zal de komende 
maand van start gaan, en we 
verheugen ons op de ondersteuning en 
samenwerking met G0-Fietsservice. 
Guido Oonk, die al jaren zeer succesvol 
en naar grote tevredenheid van zijn 
klanten, zijn bedrijf runt, gaf direct aan 

het initiatief te willen steunen.

De bereidheid om hier ondanks zijn 
razend drukke programma aan mee 
te willen werken, geeft aan dat Guido 
vakman, en betrokken wijkbewoner is 
in hart en nieren.
Zodra de officiële opening en start van 
het Fietsproject plaatsvindt in april, 
mag hij dan ook niet ontbreken. 

INZAMELPUNT
Heeft u nog een fiets staan die niet 
meer gebruikt wordt? Lever hem dan in 
bij onze locatie aan de Steenbokstraat 
35a. aanmelden kan via de site van 
de ANWB, of na een mailtje via info@
samentwekkelerveld.nl

WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE 
FIETSENMAKERS! 
Hierbij doen wij ook graag een oproep 
aan wijkbewoners die het leuk 
vinden om fietsen op te knappen, 

die uiteindelijk beschikbaar gesteld 
worden aan mensen met een smalle 
beurs. Onze bijzondere aandacht 
gaat hierbij uit naar kinderen, maar 
het aanbod zal tevens kunnen 
voorzien, in de vraag naar fietsen voor 
volwassenen.

Lijkt het jou leuk om hier iets in te 
beteken? Neem dan contact op via 
info@samentwekkelerveld.nl of neem 
telefonisch contact op via 0618609845
Na een meer dan voortreffelijke 
lunch was het tijd om de klusjes 
verder te klaren, en na afloop van de 
werkzaamheden, was het dan ook tijd 
voor een meer dan verdiend hapje en 
een drankje.

Vol tevredenheid kijken wij terug 
op een zeer geslaagde dag, met een 
mooi resultaat. We spreken dan ook 
nogmaals onze dank uit naar iedereen 
die hieraan heeft bijgedragen.

Door de vele projecten, en het groeiende 
assortiment aan allerlei materialen en 
middelen begint de beschikbare ruimte 
krap te worden bij Stichting Samen 
Twekkelerveld aan de Steenbokstraat.

Zoals bekend organiseren we jaarlijks 
een aantal evenementen en activiteiten 
in de wijk. De attributen die we telkens 
weer moeten huren, zoals statafels, 
picknick sets, tenten, enz. hebben we nu 
dankzij de ondersteuning van de VSB, en 
Stichting DOEN aan kunnen schaffen. 
Zonder de financiële steun vanuit de 
wjkbudgetten, is het organiseren van 
deze evenementen voor de wijkbewoners 
niet haalbaar. We proberen met deze 
opzet de kosten terug te brengen, om 
zo samen met elkaar een fantastisch, 
maar betaalbaar evenement in de wijk te 
kunnen blijven organiseren.

Binnenkort is alles wat nodig is voor 
een geslaagd buurt of straatfeest ook te 
regelen via Samen Twekkelerveld. Hou 
onze Facebook- en internetpagina in de 
gaten.

Uiteraard moeten deze middelen netjes, 
veilig en droog worden opgeslagen. Door 
het herinrichten van onze werkloods, is 
daar geen plek voor het schoon opslaan 
van materialen. De snel groeiende 
werkplaats voor o.a. houtbewerking, 
de fietsenwerkplaats, en de creatieve 
ruimte nemen een groot deel van de 
ruimte in beslag. 

Een gezellige koffiehoek, en natuurlijk 
een ruime mindervalide toilet, slokken 
de laatste beschikbare ruimte op. In de 
loods en op het terrein is gestart met 
de werkzaamheden ten behoeven van  
het project voorliggende voorziening 

dagbesteding, waar we samen met 
de gemeente hard aan werken. Met 
een leuke opdrachten portefeuille, 
en enthousiaste medewerkers/
wijkbewoners hoeven we ons voorlopig 
niet te vervelen.

Met het plaatsen en opknappen van een 
Portocabin lijkt het probleem voorlopig 
te zijn opgelost. Het was een bijzonder 
spec (takel) om de unit veilig op de 
locatie te krijgen, maar met hulp van Bolk 
transport is het goed gelukt.

Rest ons nu nog om het grote aanbod van 
fietsen, netjes onder dak te brengen, en 
alle losse materialen zoals kersthuisjes, 
kramen, en materialen droog te stallen.

In goede samenwerking met gemeente 
en omwonenden, zijn we aardig op weg 
om het terrein netjes en representatief 

op te knappen, zodat iedereen er van kan 
genieten.

Lijkt het jou ook leuk om mee te helpen 
aan dit unieke project? Schroom dan 
niet en maak een afspraak voor een 
kennismakingsgesprek en informatie 
via info@samentwekkelerveld.nl of  
06 - 18 60 98 45

Kijk ook eens op onze facebookpagina, 
wat we zoal doen.

NL-Doet bij Samen Twekkelerveld 

Samen Twekkelerveld groeit uit haar jasje
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De zon staat hoog aan de hemel, de 
lucht is blauw, de vogels fluiten en 
natuurlijk schieten de bloembollen 
uit de grond. Maar terwijl ik ons 
maandelijks stukje typ ben ik me er 
wel heel erg van bewust dat hoe mooi 
het buiten ook is er op en ander plek op 
onze aarde een verschrikkelijke oorlog 
aan de gang is. Iets dat gewoon niet uit 
te leggen is. Laten we hopen dat met 
het verschijnen van deze krant Poetin 
is gestopt met het bestormen van 
Oekraïne. 

Ondertussen hoop ik dat we troost 
kunnen bieden met de muziek die we 
maken. Hoewel we de komende tijd nog 
geen concerten hebben gepland, kunt 
u wel komen kijken tijdens onze mars-
exercities voor het WMC. Door de fijne 
samenwerking met voetbalvereniging 
Rigtersbleek waar wij te gast mogen 
zijn op een van hun velden om ons 
verplichte parkoers te kunnen oefenen. 
U kunt kijken bij een van onze openbare 
repetities van 10:00 uur tot 13:00 op 
de volgende zondagen; 24 april, 15 en 
29 mei, 19 juni, 10 juli en de generale 
repetitie op vrijdag 22 juli 2022. 
Laatstgenoemde datum hopen wij op 
een volle enthousiaste tribune.

Zoals beloofd ga ik u de komende 
maanden meenemen in “The Road 
to het WMC”. In deze maandelijkse 
stukjes gaan we u van voor en achter 
de schermen vertellen hoe wij ons 
gaan voorbereiden op het WMC. Verder 
houden we interviews met instructeurs 
en gaan we met arrangeurs van de 
muzikale stukken om tafel om deze 
stukken te ontleden. 
Deze maand worden de te spelen 
marsen onder de loep genomen.

Voor het WMC-2022 hebben de leden 
en instructeurs gekozen voor 2 typisch 
Engelse marsen. Iets wat goed bij 
Show- & Marchingband EVC past. 
Niet alleen past het bij onze prachtige 
uniformen (naar Engels voorbeeld), 
maar ook past de typische Engelse 
mars goed bij onze leden.

CROYDON CITADEL MARCH
De eerste mars die we aan u gaan 
voorstellen is de Croydon Citadel 
March. Deze mars is geschreven door 
componist Brindley Boon. Brindley 
Boon, geboren in 1913 in de plaats 
Willesden, Middlesex te Engeland. Het 
bleek al snel dat Brindley zeer muzikaal 
was. Echter bleef het daar niet bij, want 

hij was ook een fantastische muzikant, 
journalist en arrangeur. In het jaar 1950 
werd Brindley dirigent en arrangeur 
van de Salvation Army. In het jaar 1961 
componeerde hij voor deze zelfde band 
de mars Croydon Citadel.

Croydon is een historische stad, wijk 
en een groot commercieel centrum in 
het Zuid-Londense bestuurlijke gebied 
Croydon, in de regio Groot-Londen. Het 
ligt vijftien kilometer ten zuiden van 
Charing Cross, het centrale meetpunt 
in Londen. Deze stad heeft een vesting 
genaamd (Citadel) waar naar deze 

mars is vernoemd. Croydon Citadel is 
van oorsprong een Brassband mars 
vanuit The Salvation Army Bands (het 
Leger des Heils).

Een technisch uitdagende mars met 
prachtige muzikale en melodieuze 
lijnen, waardoor iedere sectie tijdens 
het nummer wel even in de spotlight 
komt te staan. Het nummer is ook een 
primeur voor het WMC te Kerkrade, 
het is namelijk de eerste keer dat dit 
nummer in het bestaan van het WMC 
wordt gespeeld.

Vrijdag 4 maart was het dan eindelijk zo 
ver, de show van de eerste Sheltersuit 
Label collectie tijdens de Paris Fashion 
Week. Wat was het gaaf! Na drie 
maanden hard werken is er een 
fantastische collectie ontwikkeld. We 
zijn mega trots op het eindresultaat. 
In het najaar van 2022 is de collectie te 
koop!

De volledige collectie bestaat uit 20 
looks en 60+ geweldige items, variërend 
van jeans en t-shirts tot warme 
winterjassen. Bekijk de volledige 
collectie in ons lookbook.

We willen iedereen bedanken die bij 
de show aanwezig is geweest en de 
livestream heeft gevolgd. Een speciale 
dank gaat uit naar onze partners: RE/

DONE, Lisa Konno, Chloé, Gabriela 
Hearst, TenCate Outdoor Fabrics, Atelier 
Néerlandais, Cosi Tutti, Coebergh, 
Studio Joris de Groot en Lucien Pages. 
Zonder jullie was het nooit gelukt!

WE HEBBEN JOUW HULP 
NOG HARD NODIG!
Niemand die dakloos raakt, zou zich 
ongezien hoeven voelen. Wij zijn er 

voor mensen die zich geen producten 
kunnen veroorloven, waarmee ze zich 
kunnen beschermen tegen kou, regen 
en wind.

Door te doneren aan de Sheltersuit 
Foundation, steun je onze missie 
en kunnen wij meer Sheltersuits en 
Shelterbags maken voor de mensen 
die deze het hardst nodig hebben.

Show and Marchingband EVC: 
The road to het WMC 2022 | deel 2

MAANDAG
Lunchteam 09.00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk 09.00 - 17.00 uur
Nieuw Begin Enschede 10.00 - 16.00 uur
Wijkteam 12.00 - 17.00 uur
Stichting Move 09.00 - 17.00 uur
Lees & Schrijfhuis 09.30 - 11.00 uur 

DINSDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Alifa Jongerenwerk  13.00 - 16.00 uur
Bibliotheek Enschede 
Voorleesexpress  12.00 - 17.00 uur

WOENSDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkwijzer  12.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Stichting Move  09.00 - 17.00 uur
Focus  09.00 - 17.00 uur
Stadsdeelmanagement 09.00 - 12.00 uur

DONDERDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkwijzer  14.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Stichting Move  09.00 - 17.00 uur

Nieuw Begin Enschede  10:00 - 16:00 uur
Creatief met Doret  14.00 - 16.00 uur

VRIJDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Bibliotheek Enschede 
Voorleesexpress  12.00 - 17.00 uur

GEBRUIKERS VAN ‘T PROATHUUS
• De Wijkwijzer
• Het Schoollunch team Enschede
• Creatief met Doret
• Stichting Move Enschede
• Twentse Alliantie wijkwerk

• Stadsdeelmanagement Noord
• Wijkteam Twekkelerveld
• Nieuw Twekkelerveld
• Nieuw Begin Enschede
• Alifa lees & schrijfhuis Noord
• Alifa Jongerenwerk
• Alifa Opgroeien & opgroeien
• Alifa Welzijn senioren
• Sportaal
• Focus hulpverlening

Dagelijkse activiteiten in ’t Proathuus

De eerste Sheltersuit Label collectie
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
TWEKKELERVELD 
Alarmnummer 112
Politie / wijkagent / meldkamer
 0900 - 8844
Apotheek Twekkelerveld  4350371
Dierenambulance  0653421066
Dierenopvangcentrum  4323436
Gemeente Enschede / Noord  14053
Juridisch loket  0900-8020
Menzis  0882224040
Thuiszorg Livio (dag en nacht) 
(lokaal tarief)  0900-9200 
Regio taxi  0900-1814
Speeltuin ‘t Heelal  4319692
Speeltuin Kozakkenpark  4786428
Speeltuin de Wester  4356663
Burenhulpdienst 4778865

SPREEKUUR 
Wijkagent, Gemeente (openbare 
ruimte) en Woningcorporatie  
De Woonplaats en Domijn: 
elke donderdagmiddag 
13.00 - 15.00 uur
Poolsterstraat 30, 7521XG Enschede

NACHTDIENST APOTHEEK
Centrum Apotheek - Beltstraat 43A 
telefoon  053 - 431 4664

HUISARTSENPOST
Deze is te bereiken bij spoed-
gevallen: ‘s avonds, ‘s nachts,  
in het weekend en tijdens 
feestdagen voor patiënten 
uit de gemeente Enschede en 
Haaksbergen: Beltstraat 70, 7512 AA 
Enschede (t.o. Centrumapotheek)
17.00 - 08.00 uur  088 - 555 11 88

STORINGNUMMERS
Electriciteit / Gas 0800-9009
Kabel  0800-1884
Water  0800-0359
Thuiszorg Livio  0900-9200
Twente Milieu  0900-8520111
Woningcor. Domijn 0900-3350335
Woningcor. de Woonplaats 
 0900-9678
Woningstichting Ons Huis  4848900
Ziekenhuis M.S.T.  4872000
Zorgloket  4817900

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

OPENINGSTIJDEN BIEB
Bibliotheek Twekkelerveld
Zonstraat 1, 7521 HD Enschede
T 053 - 4309039, twekkelerveld@
bibliotheekenschede.nl
Maandag 12:00 - 15:30 uur
Dinsdag 09:30 - 15:30 uur
Woensdag 09:30 - 15:30 uur
Donderdag  09:30 - 15:30 uur
Vrijdag 12:00 - 15:30 uur
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Kosten lidmaatschap 
0-18 jaar: gratis 

Standaardabonnement: 
€ 4,25 per maand

Jaarabonnement:  
€ 50,00 per jaar

Computerspreekuur 
Elke laatste woensdag 
van de maand 
10.00 -12.00 uur

InformatieDMBE klimt weer uit haar dal
Het was een tijdje erg spannend 
voor DMBE met het oog op de Corona 
perikelen. Maar we mogen sinds enige 
tijd weer repeteren en weer nazitten, wat 
ook erg belangrijk is voor de meesten.

DRUMFANFARE.
We zijn weer druk bezig met onze 
voorbereidingen voor het uitgestelde 
concert van vorig jaar, dat door corona 
geen doorgang kon vinden. Het blijft 
een concert met uitersten, met vele 
verenigingen en verrassende muziek. 
Onze dirigent Marty van Seijen heeft weer 
diverse muziekstukken gearrangeerd 
met een verbluffend resultaat.

12 Juni is de datum van het concert, waar? 
Is nog even afhankelijk van factoren die 
we nog niet helemaal in de hand hebben, 
maar het gaat door!

Hier en daar hebben we ook weer nieuwe 
leden mogen verwelkomen zowel bij 
jong als oud. De animo om weer een 
muziekinstrument te spelen neemt 
steeds meer toe. En dus ook de oudere 
generatie kan wat muziekles betreft aan 
zijn trekken komen. Langzamerhand 
komen ook weer de optredens in beeld 
en we verheugen ons er enorm op om 
weer de straat op te gaan.

Carnaval is wat dat betreft een domper 
want veel optredens gaan helemaal niet 
door. We hopen dat sommige optochten 
op een uitgestelde datum worden 

gehouden. We wachten het af want er 
nog genoeg om naar uit te zien.

JONG DMBE.
Dat heeft een verandering ondergaan 
omdat Tom Luttikholt vanwege zijn 
studie als Jazzmusicus bij Artez in Utrecht 
het dirigeren niet kon combineren met 
Jong DMBE. Als vervanging hebben we 
twee enthousiastelingen gevonden die 
het over konden nemen. Rens Snel en 
Max Hilderink nemen zijn taken over en 
de eerste stappen zijn al gezet door de 
heren. 

Nieuw zelfgeschreven muziekstukken 
voor de jeugd hebben al hun première 
gehad. Dat wordt wel wat.

En we hebben wat leuks voor de jeugd die 
nog geen muziek maakt in de leeftijd van 
6-16 jaar. 10 weken GRATIS muziekles 
vanaf 30 maart vanaf 18.30 uur aan de 
Herculesstraat 10.

Aanmelden? Via jeugdmentor@dmbe.
nl whatsapp 06 21 22 2401. Dus je mag 
allerlei instrumenten proberen en onder 
deskundige leiding van PHION en DMBE 
en dat ook nog 10 maal gratis!

OOSTER BLOASKAPEL.
Weer diverse optredens staan gepland 
en de eerste dit jaar bij de EKV was 
weer super geslaagd. Helaas kwamen 
er een paar leden achter dat ze positief 
op Corona waren getest, maar dat gaat 

zeker goed komen. Bloemencorso’s en 
festivals staan weer voor de deur en ze 
zijn alweer druk aan het oefenen wat 
dat betreft. De muziek is weer opnieuw 
ingedeeld en de nieuwe muziekstukken 
zijn weer in het geheel ingepast.

TWIRL.
Die zijn ook natuurlijk hard aan het 
oefenen want ook zij mogen weer naar 
festivals en concoursen. Dinsdagavond 
is hun repetitiedag aan de Herculesstraat 
10. Gewoon even gaan kijken en je raakt 
zo maar enthousiast hoor.

ALLERLEI.
De website van DMBE ondergaat straks 
ook een verbouwing en daar zijn we weer 
erg blij mee, want we willen wel met de 
tijd meegaan. Dat is niet 1,2,3 gedaan en 
zal wel even zijn tijd nodig hebben maar 
het komt eraan hoor.

Wat er verder nog in het verschiet ligt 
vertel ik jullie een andere keer.

Kloar,
Mooij

 

30  m a a r t  18 :30

H e r c u l e s s t r a a t  10  i n  E n s c h e d e

M E L D  J E  A A N :  J E U G D M E N T O R @ D M B E . N L

W H A T S A P P  -  06  21  22  2401
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Jong DMBE

K o m  l a n g s  e n  l a a t

 j e  i n f o r m e r e n

Voor de jeugd van 6 - 16 jaar



€

€€
€

€

 SetalkDONDERDAG

MAAAANNDDAAGG WWOOEENNSSDDAAGG
  DDIINNSSDDAAGG

Lipton 100 Theezakjes

ZATERDAG

 ZONDAG

 Prijswijzigingen, druk- en zetfouten 
voorbehouden.

*

ELKE DAG EEN MEGASTUNT

     MEGA
DAGD   ALS€

1 KILO

77  KKIILLOO

Gulcan Rijst 1 Kg

PER PAK

Suntat Alice

VRIJDAG 
Burcu Peper Pasta

Setalkel Maamoul 

  

100 ZAKJES

00..9999  

44,,22  KKIILLOO

  

KK..EErrwwtteenn  //  WWiittttee  BBoonneenn

AACCTTIIEE  IISS  GGEELLDDIIGG  TTOOTT  EEIINNDD  MMAAAARRTT

SSCCAANN  DDEEZZEE  CCOODDEE  VVOOOORR  OONNZZEE  AACCTTUUEELLEE  FFOOLLDDEERR

€

JJoohhaann  WWiijjnnoollttssssttrraaaatt  112255  --  112277  

77552211  SSRR  EEnnsscchheeddee

005533  --  773377  00004433

iinnffoo@@ssuuppeerrmmaarrkktt--ttwweekkkkeelleerrvveelldd..nnll

88..9999
77..9999

77..4499
22..2299

24 x 21 g

11..6699

557700  MMLL

00..5599

Omo XXXL 7 Kilo, 100W 


